
 
REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ: ,,PROMOCJA Z KUPONAMI RABATOWYMI” 

 
1. Organizatorem promocji stanowiącej ofertę rabatową pod nazwą „Promocja z kuponami rabatowymi” („Promocja”) 

jest W.KRUK S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Pilotów 10, kod 31-462, wpisana do rejestru przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000500269, o kapitale zakładowym w wysokości 200 000 000,00 
złotych, opłaconym w całości, NIP: 9452178161, REGON: 123054986 („Organizator”). 

 
2. Promocja obowiązuje do odwołania z zastrzeżeniem, iż kupony rabatowe objęte Promocją mogą zostać zrealizowane na  

warunkach określonych w niniejszym regulaminie do upływu stosownych terminów ważności tych kuponów rabatowych, 
określonych w pkt 4 poniżej. 

 
3. Miejscem Promocji są wszystkie stacjonarne firmowe salony jubilerskie marki W. KRUK, zlokalizowane na terenie całej 

Polski (,,Salony”), (lista Salonów dostępna jest na stronie internetowej: www.wkruk.pl). 
 

4. Każdy z Klientów, który w czasie trwania Promocji, w dowolnym Salnie zakupi pierścionek zaręczynowy w cenie 
regularnej lub parę obrączek (wpłacając jednocześnie zaliczkę na poczet ceny obrączek), otrzyma następujący kupon/ 
kupony rabatowe: 

 
 

(i) w przypadku zakupu pierścionka zaręczynowego – Klient otrzyma kupon rabatowy „Prezent zaręczynowy”,   którego 
wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu (,, Kupon rabatowy Prezent zaręczynowy”).  
Kupon rabatowy Prezent zaręczynowy uprawnia do jednorazowego zakupu (stwierdzonego jednym paragonem) w Salonie 
- w terminie 12 miesięcy od daty zakupu w/w pierścionka zaręczynowego – jednej pary obrączek ślubnych w regularnych 
cenach detalicznych brutto z rabatem w wysokości  10% od ich regularnej ceny; 

 
(ii) w przypadku zakupu pary obrączek ślubnych (wpłacając jednocześnie zaliczkę na poczet ich ceny) – Klient otrzyma dwa 

kupony rabatowe: 
 

a) kupon rabatowy „Prezent ślubny”, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu (,,Kupon 
rabatowy Prezent ślubny”). Kupon rabatowy Prezent ślubny uprawnia do jednorazowego zakupu (stwierdzonego 
jednym paragonem) w Salonie - w terminie 3 miesięcy, począwszy od daty wpłaty zaliczki na zakup w/w obrączek – 
biżuterii ślubnej (z wyjątkiem Kolekcji Amore oraz artykułów jubilerskich zamawianych na indywidualne zamówienie (o 
niestandardowym rozmiarze, wielkości kamienia, kolorze itp. zmianach parametrów)) w regularnej cenie detalicznej brutto 
z  rabatem w wysokości  15% od ich regularnej ceny; 
 
b) kupon rabatowy „Prezent dla Panny Młodej i jej Przyjaciółki”, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do 
niniejszego regulaminu (,,Kupon rabatowy Prezent dla Panny Młodej i jej Przyjaciółki”). Kupon rabatowy Prezent 
dla Panny Młodej i jej Przyjaciółki uprawnia do jednorazowego zakupu (stwierdzonego jednym paragonem) w Salonie – w 
terminie 3 miesięcy, począwszy od daty wpłaty zaliczki na zakup w/w obrączek – biżuterii (z wyjątkiem Kolekcji Amore 
oraz artykułów jubilerskich zamawianych na indywidualne zamówienie (o niestandardowym rozmiarze, wielkości kamienia, 
kolorze itp. zmianach parametrów)) w regularnej cenie detalicznej brutto z rabatem w wysokości 15% od ich regularnej 
ceny. 

 
Kupon rabatowy Prezent zaręczynowy, Kupon rabatowy Prezent ślubny i Kupon rabatowy Prezent dla Panny Młodej i jej 
Przyjaciółki będą zwane dalej łącznie ,,Kuponami rabatowymi”.  
 

5. Po upływie wskazanych w pkt. 4 powyżej terminów, Kupony rabatowe tracą ważność i nie uprawniają do uzyskania 
odpowiedniego rabatu.  
 

6. Klient nie jest uprawniony do jednoczesnego (tj. przy dokonywaniu zakupu stwierdzonego jednym paragonem) 
skorzystania z Kuponu rabatowego Prezent zaręczynowy, Kuponu rabatowego Prezent ślubny i Kuponu rabatowego 
Prezent dla Panny Młodej i jej Przyjaciółki. 
 

7. Rabaty wynikające z Kuponów rabatowych, o których mowa w pkt. 4 ppkt (i) oraz w pkt 4 ppkt (ii) lit. a) i w pkt 4 ppkt (ii) 
lit. b) powyżej nie mogą być łączone z innymi rabatami oferowanymi przez Organizatora w dniu sprzedaży, ani z rabatem 
udzielanym w programie lojalnościowym Organizatora pod nazwą „Klub dla Przyjaciół W.KRUK”. 
  

8. Towary przecenione lub objęte innymi obniżkami nie podlegają rabatowi wskazanemu w pkt 4 ppkt (i) ani rabatowi, o 
którym mowa w pkt 4 ppkt (ii) lit. a), ani rabatowi wskazanemu w pkt 4 ppkt (ii) lit. b) powyżej. W przypadku 

http://www.wkruk.pl/


 
obowiązywania innych promocji (w tym zniżek), Klient ma prawo wyboru czy korzysta z rabatu wynikającego z Kuponów 
rabatowych, czy uczestniczy w innej promocji. 
 

9. Klienci korzystający z Promocji nie mogą dokonywać płatności za towary objęte Promocją za pomocą punktów 
zgromadzonych z tytułu uczestnictwa w programie lojalnościowym Organizatora „Klub dla Przyjaciół W.KRUK”. 
Uczestnicy Promocji  nie otrzymują punktów w programie lojalnościowym Organizatora „Klub dla Przyjaciół W.KRUK” 
za nabycie towarów objętych Promocją. 
 

10. Klient może wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania, pod warunkiem każdorazowego spełnienia 
warunków określonych w pkt. 4 powyżej.  

 
11. W przypadku zwrotu przez Uczestnika Promocji towaru/-ów zakupionego/-ych w ramach Promocji, przy zakupie 

których Organizator wydał Uczestnikowi Kupon rabatowy zgodnie z niniejszym regulaminem (gdy Uczestnik Promocji  
skorzystał z prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży z powodu wady, zgodnie z odrębnymi przepisami i zachodzą  
podstawy do zwrotu na rzecz Uczestnika Promocji należności za towar) Uczestnik Promocji zobowiązany jest do zwrotu 
niezrealizowanego Kuponu rabatowego, a w przypadku uprzedniego zrealizowania Kuponu rabatowego, kwota 
przypadająca do zapłaty na rzecz Uczestnika Promocji tytułem zwrotu zapłaconej należności za towar ulegnie 
pomniejszeniu o wartość zrealizowanego  Kuponu  rabatowego. 

 
12. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu. 

 
13. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: www.wkruk.pl i w Salonach. 

 
14. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.  

 
15. W kwestiach nieuregulowanych zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu Cywilnego i innych powszechnie obowiązujących 

aktów prawnych.  
 
16. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw klientów z tytułu rękojmi. 

 
17. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 05.07.2018 r. 

 
  

 
Kraków, dnia 05 lipca 2018 r.  
- Organizator - 

http://www.wkruk.pl/

